
Інвест офіс створено за ініціативи:



Зробити Льв�вщину найкомфортн�шим
рег�оном для роботи �нвестор�в. 
Створивши серв�с-п�дтримку, що 
 працюватиме за принципом єдиного в�кна.
Та ламатиме бар'єри для б�знесу �
консультуватиме у питаннях можливостей
для розвитку.

INVEST

READY

STEADY

Яка наша мета



Ідея створення

Інвест офіс створено за ініціативи Львівської обласної
державної адміністрації, UCU Business School та
Львівської міської ради, а також за підтримки Програми
розвитку ООН



Малий та середній
бізнес шукає
можливості 
розвитку



Додаткове 
фінансування

Що потрібно бізнесу для розвитку

35,9% 27,1% 25,1%

Нові 
партнери

Розвиток
експорту

*дослідження Глобального договору ООН в Україні, Центру розвитку інновацій, Офісу із
розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес й Advanter Group



підприємств
релоковано*

725

Регіон приймає та підтримує бізнес
 Львівщина прийняла третину
від усього релокованого
бізнесу

з 24.02 по
30.08 в Україні29%

на Львівщину

*дані на 30.08
від Мінекономіки



Прискорюємо
розвиток
бізнесу



Як ми прискорюємо розвиток бізнесу

Займаємося промоцією бізнес-можливостей 
та централізованої підтримки в регіоні

Ми працюємо за принципом єдиного вікна
для інвесторів області та міста

Знаємо все про інвест можливості регіону та підбираємо
оптимальні рішення для клієнтів

Асистуємо процеси інвестицій/розвитку бізнесу 
допомагаючи у співпраці з органами влади

Офіс - це маркетплейс програм, грантів для бізнесу. 
Ми консультуємо і роз'яснюємо процес отримання

Надаємо консультації з питань експортних можливостей
для бізнесу



Знаємо все про інвестиційні можливості регіону

Збираємо та перевіряємо дані про об'єкти нерухомості/земельні ділянки.
Підбираємо оптимальний варіант під потреби клієнта.

Область
GreenFields - 116 

Brownfields - 43~200
об'єктів

вже у базі

Державні
13 об'єкти

Комунальні
111 об'єкти

Приватні
 35 об'єктів

Місто
GreenFields - 18 

Brownfields - 9

Державні
2 об'єкти

Комунальні
18 об'єктів

Приватні
7 об'єктів



Супермаркет програм підтримки/грантів/ваучерів для бізнесу

Ми вивчаємо кожну програму і знаємо її цільову аудиторію.
Напрацьовуємо дорожню карту і пояснюємо її простою для бізнесу мовою

Релокація бізнесу
Сертифікація продукції
Виставки та ярмарки

Маркетингові цілі
Консультаційні проєкти
Купівля обладнання

Проєкти подвійного значення
Створення ІТ-продуктів
Покриття оренди майна

Старт власної справи
Агро та сільський розвиток
Пільгові кредити



Ми - комунікаційний місток для
бізнесу (інвесторів) та органів влади.

Аналізуємо потреби та проблеми і
доносимо цю інформацію до влади

Фідбек від клієнтів про послуги
опрацьовуємо і коригуємо якість

Спрощуємо комунікацію та проводимо адвокацію в регіоні



Як обрати найсприятливіші ринки для експорту/імпорту

Тарифні та нетарифні обмеження експорту/імпорту

Шляхи пошуку партнерів

Як брати участь в міжнародних виставках

Процеси замитнення та логістики

Культурні відмінності України, ЄС, Близького Сходу, США

Консультуємо бізнес з питань експортних можливостей



Шлях клієнта в Інвест офісі

оцінюємо
потреби 
клієнта

проводимо
первинну
перевірку
клієнта

підбираємо
оптимальну
програму чи
інвест об'єкт допомагаємо 

у підготовчих
процесах для
їх отримання

отримуємо
фідбек та
аналізуємо
якість послуг



Для співпраці
контактуйте:

+068 855 50 64
investoffice.lviv@gmail.com

Адреса офісу

Львів, площи Ринок, 2

Графік

пн-пт з 10 до 17

Тут можливості 
для розвитку 

вашого бізнесу


